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الجنسية

فلسطينية
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متزوجة

الرتبة الكاديمية

ماجستير

القسم

الجتماع

الكلية

كلية الداب والعلوم النسانية

تلفون  -المكتب

2054307

الفاكس

-

الجوال

مكان الميلد

الجنس

خانيونس
أنثى

0599603701

عناوين اليميل

عنوان -المكتب

جامعة الزهر غزة كلية الداب قسم علم الجتماع

عنوان  -البيت

خانيونس شارع الغا

HURL

-

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1995

الماجستير,جامعة حلوان جمهورية مصر العربية
)المشكلت المدرسية المترتبة على غياب الب بالعتقال ودور خدمة الفرد في مواجهتها(

1988

دبلوم,معهد البحوث والدراسات الجتماعية جمهورية مصر العربية
) التغيرات الجتماعية المصاحبة لعمل المرأة الفلسطينية(

1986

دبلوم,جامعة حلوان جمهورية مصر العربية
) مؤسسات تعليمية(

1976

البكالوريوس,جامعة حلوان جمهورية مصر العربية
)ل يوجد(

المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
,

مشرفة أكاديمية في جامعة الزهر غزة ,القسم

2008 ,

العمل في كلية تنمية القدرات في الهلل الحمر الفلسطيني كمحاضرة غير متفرغة ,القسم

2005 ,2007

مشرفة أكاديمية في كلية التربية غير متفرغة ,القسم

,

مشرفة أكاديمية في الجامعة المفتوحة غير متفرغة ,القسم

1982 ,1985

مشرفة اجتماعية في الجامعة السلمية ,القسم

1977 ,1979

العمل في ليبيا كمشرفة اجتماعية في مدرسة رمضان بن تركية الثانوية بطرابلس ,القسم
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منشورات مختارة

المشاريع البحثية
من  -الى  ,العنوان  ,الدور  ,المصدر  ,المستوى

2006 ,

المشاركة في دراسات ميدانية لطلب جامعة الزهر بغزة , , ,جامعة

2000 ,

المشاركة في ورشة عمل عن المعاقين في مركز جباليا للتأهيل , , ,جامعة

2000 ,

المشاركة في محاضرات للدورة التدريبية في المركز الفلسطيني لتطوير التربية الخاصة بغزة , , ,جامعة

1999 ,

المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الخدمة الجتماعية جامعة حلوان ,توطين الخدمة الجتماعية في
الوطن العربي , ,جامعة

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* طريقة تنظيم المجتمع
* الرعاية الجتماعية
* التأهيل المهني والجتماعي
* الرشاد والتوجيه
* إدارة المؤسسات التعليمية
* مبادئ علم الجتماع
* علم النفس الجتماعي
* النثربولوجيا الجتماعية
* المجتمع المحلي الفلسطيني
* علم الجتماع العائلي
* الثقافة والشخصية
* علم الجتماع السري
* الصحة النفسية
* طرق خدمة اجتماعية
* مدخل إلى الخدمة الجتماعية
* نظريات العلج وتطبيقاته
* أساليب الممارسة المهنية
* علم الجتماع السكاني
* المجتمع الريفي الحضري
* مبادئ في علم النفس

الدبلوم

* علم النفس الجتماعي والصحة النفسية

المهارات
المهارة

أستاذ مساعد في علم الجتماع بجامعة الزهر  -غزة  2007حتى الن ,ممتاز
مدرس مساعد محاضر في علم الجتماعية ,ممتاز
أخصائية اجتماعية ببرنامج تأهيل السرة غزة من , 1996-1995ممتاز
صحفية بمجلة المجلة التي تصدر في لندن من , 1995-1993ممتاز
صحفية بجريدة الحياة الجديدة التي تصدر في فلسطين من , 2003-1995ممتاز
صحفية بجريدة الخليج الماراتية التي تصدر في الشارقة من , 2003-1997ممتاز
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